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Høringssvar vedrørende:  

Høring om miljøkonsekvensrapport for Klimatilpasning af Stenløse by og udkast til § 25-

tilladelse. 

Vi i Grundejerforeningen Sandal føler os hårdt ramt af Kommunalbestyrelsens forslag og 

forsyningsselskabets løsningsmodeller. Vi er en foreningen bestående af 177 grundejere hvoraf 31 

lodsejere/grundejere er direkte berørt på privat areal. 

Der ønskes fra Kommunalbestyrelsens side at give tilladelse til kommunens kloakforsyningsselskab at 

grave ved 2 forslag. Præsenteret i §25 udkast ” Afgørelse i sag om miljøvurdering af projektet 

'Klimatilpasning af Stenløse by’ 

A) Stenløse Å føres øst om byen, hvorved et bassin etableres nord for byen, og regnvandsledningen 

lægges i åens bytracé.  

Dette forslag fjerner eneste natur der løber gennem grundejerforeningen, fjerner dyreliv og fauna i en 

tid hvor naturen er trængt. At fjerne åen lader hånt om mennesker og dyr i dens nærhed. 

I foreningens parceller er der ikke observeret nogen problematisk afledning for regnvand. Denne 

udefra stillede problematik er afstedkommet af, manglende håndtering hvor belastningen finder sted. 

B) Regnvandsledningen lægges ned i Stenløse Å, en meter under den nuværende bund. 

Dette vil midlertidig braklægge en bred bræmme omkring åen, og ødelægge eksisterende natur, uden 

rimelig mulighed for reetablering inden for en overskuelig årrække. 

Forslag A er helt uacceptabelt og vil fordre den kraftigste modstand for denne beslutning. 

Forslag B er ødelæggende i en årrække, uden garanti for klimasikring, samt håndterer ikke det 

væsentligste problem ved risiko for at fækalie kloakken flyder over.  

Den øget vandmængde tilskrives øget tilledning fra Egedal by og bebyggelse nord for Stenløse by, 

hvor omhu bør sikre forsinket afledning eller nedsivning fra de jorde som bedækkes. 
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VVM Redegørelsen er udtrykt meget farvet, i forhold til sprogbrug og subjektive argumenter, så 

behovet for en redigeret version efterlader læseren med et indtryk af, at der skal pyntes på 

observationerne. Politikerne har udtrykt at de ikke kan gennemskue rapporten, hvilket burde tænde 

alle advarselslamper. 

Læseren står - så tilbage med et materiale, der nedlægger en å for at beskytte naturen.  

 - At forurening forsvinder ved at kalde det en regnvands ledning – selvom udløb er til samme vandløb 

(Værebro å).  

 - At kloakforsyningsselskabet skal sælge uvedkommende rekreative løsninger ”Langs ny sti gennem 

Damgårdsparken skabes et nyt grønt rekreativt miljø ved spredt buskbeplantning” (s.9), for at kompensere 

for åen - man vil fjerne. Teksten er stort set ens med Lokalplan 35-2015 for Damgårdsparken 

(S.105) men i lokal planen bevares åen – som et rekreativt element. Det er forståeligt, at politikkerne 

ikke vil stå inde for miljørapporten. Men lader den gå i høring, for at se om der er nogen - der synes 

redegørelsen giver mening. 

Denne tilgang til at vi ”bare” kan lave noget nyt natur, er en meget kreativ bøjning af 

naturbeskyttelse. Hvad forhindrer politikerne i at sikre gode vilkår for natur uden at skulle pløje den 

eksisterende ned.  

Hvis det er et ønske at få en lille sø ved Egedal by, så fremfør dette. Det er der sikkert en løsning til, 

uden at det betyder man skal stjæle den nærtliggende å. 

Generelt løses vandproblematikken med oversvømmelse, ikke ved at fjerne Stenløse Å. Som 

kloakforsyningsselskabet så frit udtrykker det i debatten, så løber vandet jo ikke op ad bakke. 

Det anbefales at der findes løsninger, der tænker i nedsivning og forsinkelse af vandafledning. Så 

kunne det også tænkes, at der var en løsning på risikoen for overløb af den sorte kloak.  

Såfremt, at der er behov for ideer og sparring har Stenløse – tydeligt - vist at der er engagement og 

vilje for løsninger til naturen, byrummet og miljøet hos borgerne. Tak, fordi I lyttede. 

 

Mange hilsner 

 

Thomas Ravn 

Formand Grundejerforeningen Sandal 


